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Utdeling av legatmidler

Kommunen har 3 legater for ungdom under
utdanning. Søkere må være hjemmehørende
i Lier og være under 25 år.

Det er eget søknadsskjema for legatene som kan
lastes ned fra hjemmesiden: www.lier.kommune.
no (skole og utdanning – skjema), eller kontakt
servicetorget tlf. 32220100.

Søknader på legatene sendes: Lier kommune,
postboks 205, 3401 Lier.

Alternativt: postmottak@lier.kommune.no

Søknadsfrist: 10. januar 2016

Følg oss på

Gullaug skole
13.15  Oppmøte ved Linnesstranda barnehage
13.30 Folketog fra barnehagen til Gullaug skole
14.00 «Ja, vi elsker dette landet» - allsang
 Arrangementskomitéen ønsker velkommen
 Elever fra 7. klasse holder tale for dagen
 Skolekoret underholder
 Salg av lekebonger (kr 50), loddsalg.
 Forskjellige leker og aktiviteter.
 Premier
 Salg av kaffe, te, popkorn, drikke, is og pølser
16.00  Avslutning  

Hallingstad skole
08.00 Flaggheising i skolegården ved speiderne og 
 Hennummusikken
08.45 Barnetoget stiller opp på Hennummarka skole
09.00 Barnetoget fra Hennummarka starter
10.45 Toget avsluttes ved kapellet der korpsene 
 spiller og presten holder en kort tale for dagen.
10-14 Åpen kafeteria på Tranby menighetshus
11.30 Aktiviteter ved Tranby skole starter: 
 Kafeteria, leker og konkurranser. Loddsalg. 
12.00 Velkommen – og tale for dagen. 
 Underholdning av 6. trinn
12.45  Korpset spiller
14.00 Loddtrekning
14.30 Avslutning

Heia skole
08.00 Flaggheising ved Lierskogen samfunnshus
11.30 Gudstjeneste i Lierskogen kirke
12.15 Barnetoget stiller opp utenfor kirken med  
 Hennummusikken først
12.30 Toget går fra kirken og en runde i sentrums-
 området før innmarsj ved samfunnshuset
12.00    Salgsbodene åpner, men holder stengt under 
 togets innmarsj og til vi er ferdige med 
            Liersangen.
13.30 Program ved Lierskogen samfunnshus: 
 Hennummusikken spiller. Velkommen.
             Tale for dagen ved elever fra 7. trinn
 Hennummusikken og Tranby skolekorps 
 spiller Nasjonalsangen og Liersangen
13.45 Leker og aktiviteter for barna. Loddsalg.
15.00 Trening av loddsalget
16.00 Avslutning
NB: området ved og rundt samfunnshuset vil være 
stengt for parkering 17. mai. Ved dårlig vær flyttes 
arrangementet inn i Heiahallen.

Nordal skole
08.45 Oppmøte på Hennummarka skole, oppstilling
 av fellestoget for Nordal, Hennummarka og 
 Hallingstad skoler og områdets barnehager
09.00 Barnetoget fra Hennummarka til kirken starter 
10.45 Korpsmusikk og tale ved kirken
12.00 Arrangementet på Nordal skole starter, alle 
 ønskes velkommen.
 Nasjonalsangen, Liersangen og «Norge i rødt,
 hvitt og blått»
 Elevene underholder
 Leker for barna m/premier (gratis is og brus)
 Loddsalg og loddtrekning
 Salg av pølser, is, popkorn, brus, kaker og 
 kaffe. Ta gjerne med medbrakt mat og drikke
14.30 Avslutning

Hennummarka skole
08.00 Flaggheising ved skolen
08.40  Klassekontaktene møter for å organisere toget
08.45 Frammøte på skolen for barnetoget, 
 oppstilling
09.00 Barnetoget starter. Toget stopper på Tranby 
 torg, og avsluttes ved Tranby kirke.
10.45 Toget ankommer kirken. Felles markering 
 ved kirken; gratulerer med dagen ved sokne-
 prest Berit Basmo Kvidaland.
12.00 Aktiviteter, salg av forfriskninger og lodd på 
 skolen
13.30 Det offisielle programmet ved skolen: 
 - Appell for dagen ved barn fra Hennum-
 marka skole
 - Underholdning ved 6. trinn
14.15 Tranby skolekorps og Hennummusikken spiller
15.00 Avslutning

Høvik skole
13.45 Oppmøte på Nøstehagen for barnehager og
  elever som vil gå i 17. mai-tog til Høvik skole
14.00 Avmarsj fra Nøstehagen med foreldrekorpset
 i spissen
 Kaféen åpner på Høvik skole
14.30 Velkommen ved Jon Gerhard Løvendal. 
 «Ja, vi elsker…» og Liersangen 
 17. mai-tale ved elever på 7. trinn
14.45 Leker og salg av is, brus, kaker og lodd
17.00 Avslutning

Hegg skole
12.00 Festgudstjeneste i Frogner kirke
12.45 Barnetoget samles ved Frogner kirke. 
 Oppstilling av toget
13.00 Blomsternedleggelse ved de falnes bauta ved 
 sogneprest Ragnar Peterson
13.15 Barnetoget starter og går rundt Fosskvartalet 
 og tilbake til Hegg skole
13.55  Samling på Hegg skole
  Kaféen åpner allerede kl 1300 med salg av 
 pølser, is, brus mm
14.00 Markering av 7. klasse, festtale og allsang
 Aktiviteter og kafésalg
16.00 Avsluning

Sylling skole
12.00 Gudstjeneste i Sylling kirke
12.45 Minnemarkering ved krigsgravene utenfor 
             kirken
13.00 Tog til Sylling skole – Sylling skolekorps 
            spiller
13.45 Velkommen og tale for dagen v/6. klasse
14.00  Loddsalg, leker og aktiviteter
15.00 Jordbæreventyret deler ut tilskudd til lag
             og foreninger
15.30 Loddtrekning
16.00 Fotballkamp avslutter arrangementet

Oddevall skole
09.30 Gudstjeneste i Sjåstad kirke
10.00 Oppmøte til toget – alle er velkomne til 
             å gå i folketoget etter Merikroken barnehage
10.15 Toget går fra kirken til skolen
11.15  Taler, underholdning og leker på skolen
 Loddsalg og kiosk
13.45 Fotballkamp mellom elever og foreldre 
             på 5. trinn
14.15 Utdeling av premier i natursti, luftgevær
             og pilkast
15.30 Avslutning

Lier Bygdetun har åpen 
kafé fra kl. 13.00-16.00.  

Skolestua og gjestgiveriet 
er åpent

Tradisjonen tro blir det 17. mai-arrangementer rundt i alle kretser i Lier. 
For skolearrangementene tipses det om at du gjerne må ta med klappstol selv. 

Alle ønskes hjertelig velkomne til å delta i tog og på arrangementene! 

17. mai Lier

Egge skole
09.00 Gratis buss fra Landfall til Sjåstad kirke.
            Foresatte oppfordres til å følge egne barn til 
 kirken. 
09.30 Gudstjeneste i Sjåstad kirke
11.00 Gratis buss tilbake til Egge
11.15 Barnetog fra Arts  & Craft til Frogner 
 sykehjem. Her blir det musikk, sang ved   
 elever fra Egge skole og taler.
12.30 Tog tilbake til skolen (uten korpsmusikk)
 På skolen blir det gratis brus til alle barn.
13.00 Leker for barn og voksne


